Niedziela XIII zwykła
26.06.2016
Ogłoszenia

Dzisiaj na Górze św. Anny Dzień Modlitw Mężczyzn i Młodzieńców .
Nabożeństwa popołudniowego nie będzie.
We wtorek 44 rocznica ustanowienia Diecezji Opolskiej.
W środę Uroczystość św. Piotra i Pawła. Gościć będziemy neoprezbitera ze Zdzieszowic
ks. Daniela Jaszczyszyna, który udzieli nam błogosławieństwa prymicyjnego. Zapraszam
do udziału we Mszy św.
Kolekta jest przeznaczona na kościelne potrzeby Stolicy Apostolskiej.
W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. pół godziny
przed każdą Mszą św.
W piątek po rannej Mszy św. odwiedzę chorych. Proszę zgłosić ich w zakrystii.
W sobotę o 17.oo w kościele w Żyrowej adoracja Najśw. Sakramentu.
Za tydzień na Górze św. Anny Pielgrzymka Dzieci z Rodzicami.
Za tydzień kolekta przeznaczona na potrzeby Kurii Biskupiej i Seminarium Duchownego.
Bóg zapłać parafianom za sprzątanie kościoła. Na następne 2 tyg. proszę
o to parafian z :
= Zakrzowa , ul. Mickiewicza od 10 (Jendruś) do 21 (Mataszek)
= Żyrowej ,ul. Wojska P. od 19 ( Kleczkowski) do 32 (Gołąb) i ul. O. Koprka

Z czasopism: Gość Niedzielny , Nasza Arka
Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z Biskupami Pomocniczymi, Biurem ŚDM w Opolu i duszpasterzami młodzieży
serdecznie zaprasza młodzież i wiernych całej diecezji wraz z duszpasterzami na Diecezjalny Dzień Wspólnoty podczas Dni
w Diecezji ŚDM 2016. Odbędzie się on podczas pobytu młodzieży z całego świata w naszej diecezji w sobotę 23 lipca br. na
Górze św. Anny i w Opolu. Rozpocznie go przygotowanie do liturgii na Górze św. Anny o godz. 9.00, po którym o godz.
10.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia. Po południu z Góry św. Anny uczestnicy przejadą do Opola, gdzie od
godz. 16.00 będziemy kontynuować wspólne uwielbienie i świętowanie. Ksiądz Biskup oczekuje, iż przedstawiciele każdej
parafii naszej diecezji, bez względu na to, czy przyjmują młodzież zza granicy czy nie, wezmą udział w tym historycznym
wydarzeniu, dając w ten sposób świadectwo swojej wiary i gotowości do budowania się wiarą młodych z całego świata.
Grupę z parafii lub dekanatu udająca się na spotkanie autokarem lub busem (preferowane środki transportu) należy zgłosić
przez formularz zgłoszeniowy na stronie Biura ŚDM; www.botafe.pl.

